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Κηφισιά, 26-03-2020 
Αρ. Πρωτ. ΕΚΠΑΑ: 421 

 
 ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση: 
α) του από 26-03-2020 πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου υποστήριξης του εθνικού 
κέντρου περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης  στο πλαίσιο του έργου “PROTECTING 
EUROPEAN BIODIVERSITY FROM INVASIVE ALIEN SPECIES (INVALIS)” με κωδικό pgi05271 του 
προγράμματος “INTERREG EUROPE”. 
β) των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων (υποβληθέντων αιτήσεων/προτάσεων). 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. To άρθρο 87 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) για τη «Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού σε 

χρηματοδοτούμενα, από ευρωπαϊκούς πόρους, προγράμματα Life». 
2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α /2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών,  ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο 
Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής  διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ26059/10.10.2016 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία 
δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για προσωπικό που προσλαμβάνεται στο 
πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών προγραμμάτων με 
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία απασχόληση καθώς και με 
συμβάσεις μίσθωσης Έργου συμπεριλαμβανόμενων των παρατάσεων και ανανεώσεων των 
ανωτέρω συμβάσεων, 

5. το άρθρο 24 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/7-10-1999) «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και 
Αειφόρου Ανάπτυξης», 

6. το Π.Δ. 325/2000 (ΦΕΚ 266/Α/8-12-2000) «Συγκρότηση, Οργάνωση και Λειτουργία Εθνικού Κέντρου 
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης», 

7. την ΚΥΑ 20352/2003 (Β’ 706) «Κανονισμός αποζημίωσης και αμοιβών Προέδρου, μελών και γραμματέα 
του ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και κανονισμός λοιπών δαπανών 
και γενικής διαχείρισης των πόρων αυτού», 

8. την υπ’ αριθμ. 12935/23-06-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1247/Β/24-06-2015) «Επανασύσταση του ΙΓΜΕ και 
Μετονομασία του ΕΚΒΑΑ», 

9. το υπ’αρ. πρωτ. ΕΚΠΑΑ 1030/27-06-2018 Partnership Agreement, 
10. το υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΚΠΑΑ 771/02-04-2019 έγγραφο αίτημα του ΕΚΠΑΑ για την ένταξη νέου έργου 

«Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species» με ακρωνύμιο “INVALIS” στο 
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην ΣΑΕ 0752, 

11. το υπ’ αρ. πρωτ. 42111/15-04-2019 έγγραφο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (αρ. Πρωτ. 
ΕΚΠΑΑ 918/17-04-2019) περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 
0752, του έργου,(Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των 
συμμετεχόντων χωρών και συνολικό προϋπολογισμό 1.384.618,00 €), 
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12. την υπ’ αρ. ΕΚΠΑΑ 10/02/30-01-2020 Απόφαση του ΔΣ ΕΚΠΑΑ, σχετικά με «Συγκρότηση επιτροπών 
αξιολόγησης και ενστάσεων για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου του σύμβαση μίσθωσης έργου του 
Interreg  Europe, INVALIS » (ΑΔΑ: 9ΚΣ946Ψ8ΟΧ-3Η7), 

13. την υπ’ αριθμ. 13/04/24-02-2019 Απόφαση ΔΣ ΕΚΠΑΑ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΩΧΑΥ46Ψ8ΟΧ-ΥΒΡ) σχετικά με την 
αναγκαιότητα πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού για τη διαχείριση του έργου INTERREG 
EUROPE, INVALIS και τον ορισμό επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων, 

14. την υπ’ αρ. ΕΚΠΑΑ 241/28-02-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης  έργου για την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου 
Ανάπτυξης  στο πλαίσιο του έργου «Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species 
(INVALIS)”με κωδικό PGI05271 του Προγράμματος “INTERREG EUROPE» (ΑΔΑ: 9ΤΨΞ46Ψ8ΟΧ-Ι5Ν). 

15. Το από 26-03-2020  πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/ προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για τη σύναψη δύο δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου υποστήριξης του εθνικού κέντρου 
περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης  στο πλαίσιο του έργου “PROTECTING EUROPEAN 
BIODIVERSITY FROM INVASIVE ALIEN SPECIES (INVALIS)” με κωδικό pgi05271 του προγράμματος 
“INTERREG EUROPE”, 

16. τις υποχρεώσεις ΕΚΠΑΑ  στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου. 

 
Αποφασίζουμε 

Την έγκριση: 
 του (15) σχετικού συνημμένου πρακτικού αξιολόγησης. 
 των προσωρινών πινάκων με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων (των αιτήσεων/προτάσεων) 

που πληρούν τους όρους συμμετοχής της (14) σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
καθώς και των αποκλεισθέντων υποψηφίων, όπως παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσης. 
 

Τυχόν  ενστάσεις  κατά  των  προσωρινών  πινάκων  κατάταξης υποβάλλονται απευθείας στο Εθνικό 
Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης , εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων 
ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στο 
σύστημα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑΑ. (www.ekpaa.gr).  

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ή την απόρριψη τυχόν 
υποβληθεισών, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης του παραρτήματος της παρούσης καθίστανται 
οριστικοί και το ΕΚΠΑΑ προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με 
τους/τις υποψήφιους/ες που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία για κάθε θέση, 
λαμβάνοντας υπόψη και τη δηλωθείσα στην αίτηση τους σειρά προτίμησης θέσεων.  

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος/α που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία δεν 
προσέλθει για υπογραφή σύμβασης, το ΕΚΠΑΑ προβαίνει σε υπογραφή σύμβασης με τον/την 
επόμενο/η κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο/α. 

 
Συνημμένα   
Το από 26-03-2020 πρακτικό αξιολόγησης  (15ο σχετ.)    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΑ 

 

        ΖΩΗ ΒΡΟΝΤΙΣΗ 
 

 
 

ΑΔΑ: ΨΛΛ046Ψ8ΟΧ-57Τ
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Πίνακας κοινοποιήσεων  

1. Γρ. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας  
2. Γρ. Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων 
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Κηφισιά, 26-03-2020 

Αρ. Πρωτ. ΕΚΠΑΑ: 420 
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ 
(2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “PROTECTING EUROPEAN BIODIVERSITY FROM INVASIVE ALIEN SPECIES 
(INVALIS)” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ PGI05271 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “INTERREG EUROPE”. 
 
Με την υπ’ αριθμ. 13/04/24-02-2019 Απόφαση ΔΣ ΕΚΠΑΑ (ΑΔΑ: ΩΧΑΥ46Ψ8ΟΧ- ΥΒΡ) σχετικά με την αναγκαιότητα 
πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού για τη διαχείριση του έργου INTERREG EUROPE, INVALIS, εγκρίθηκε η 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του 
ΕΚΠΑΑ στο πλαίσιο του έργου “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (INVALIS)”με κωδικό 
PGI05271 του Προγράμματος “INTERREG EUROPE”. 
 
Αντικείμενο των συμβάσεων της παρούσας πρόσκληση είναι η κάλυψη των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το 
ΕΚΠΑΑ ως συντονιστής του έργου “INVALIS – Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species, με κωδικό 
PGI05271” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EUROPE., όπως αυτές απορρέουν από την από το υπ’αρ. 
πρωτ. ΕΚΠΑΑ 1030/27-06-2018 Partnership Agreement,  με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες 
προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του έργου “Protecting European Biodiversity from 
Invasive Alien Species (INVALIS)”με κωδικό PGI05271. 
 
Η ως άνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στον διαδικτυακό ιστότοπο «Διαύγεια» και στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την 28η Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 47 παρ.2 του ν.4605/2019 (Α΄52). Ως  καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 
των προτάσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίστηκε η 10η Μαρτίου 2020 και ώρα 16.30.  
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. την υπ’ αριθμ. 13/04/24-02-2019 
Απόφαση ΔΣ ΕΚΠΑΑ (ΑΔΑ: ΩΧΑΥ46Ψ8ΟΧ- ΥΒΡ) σχετικά με την αναγκαιότητα πρόσληψης εξειδικευμένου 
προσωπικού για τη διαχείριση του έργου INTERREG EUROPE, INVALIS και τον ορισμό επιτροπών διαγωνισμού και 
ενστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει τις αιτήσεις/προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη των δύο 
(2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, αποτελείται από τους: 

 Αριστείδης Καλπίας, Αναπλ. Προέδρου ΔΣ ΕΚΠΑΑ: Πρόεδρος Επιτροπής 
 Παπασπυρόπουλος Κων/νος , μέλος ΔΣ ΕΚΠΑΑ 
 Ασημακόπουλος Διονύσης, μέλος ΔΣ ΕΚΠΑΑ 

 
Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής άσκησε ο κ. Ασημακόπουλος. 
 
 
Η Επιτροπή εργάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν.4605/2019 “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 
2016/943 ….” (Α΄52). 

2. Tο υπ’αρ. πρωτ. ΕΚΠΑΑ 1030/27-06-2018 Partnership Agreement 
3. Tο υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΚΠΑΑ 771/02-04-2019 έγγραφο αίτημα του ΕΚΠΑΑ για την ένταξη νέου έργου 

«Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species» με ακρωνύμιο “INVALIS” στο πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων στην ΣΑΕ 0752. 

4.  Tο υπ’ αρ. πρωτ. 42111/15-04-2019 έγγραφο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (αρ. Πρωτ. ΕΚΠΑΑ 
918/17-04-2019) περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 0752, του 
έργου. (Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχόντων χωρών και 
συνολικό προϋπολογισμό 1.384.618,00 €),  

5. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου INVALIS. 

ΑΔΑ: ΨΛΛ046Ψ8ΟΧ-57Τ
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6. Την με αρ. πρωτ. ΕΚΠΑΑ 241/28-02-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος INVALIS-INTERREG 
EUROPE_20PROC006364757_9ΤΨΞ46Ψ8ΟΧ-Ι5Ν για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης  έργου για την 
υποστήριξη ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του 
έργου “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (INVALIS)” με κωδικό PGI05271 του 
Προγράμματος “INTERREG EUROPE. 

7. Τις αιτήσεις/προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους/ες.  
 

Η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση στις 24/03/2020 προέβη αρχικά στην καταγραφή όλων των υποψηφίων και στη 
συνέχεια στον έλεγχο της εμπρόθεσμης υποβολής και της πληρότητας των αιτήσεων και των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών προκειμένου να καταγραφεί ποιοι/ες υποψήφιοι/ες  πληρούν του γενικούς και τους ειδικούς 
όρους συμμετοχής στην πρόσκληση για τις εν λόγω θέσεις (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος).  
 
Τα αίτια αποκλεισμού των αιτήσεων/προτάσεων αφορούσαν περιπτώσεις όπου δεν υπεβλήθησαν τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά: 

 με τα οποία να αποδεικνύεται η κατοχή του απαιτούμενου βασικού τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης για την αντίστοιχη θέση, όπως αυτός αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, 

 με τα οποία να αποδεικνύεται η κατοχή του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για την 
αντίστοιχη θέση, όπως αυτός αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

 µε τα οποία να αποδεικνύεται η διάθεση του τυπικού προσόντος της καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, 
σύμφωνα με το Παράρτημα Γ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,   

 µε τα οποία να αποδεικνύεται η ελάχιστη απαιτούμενη συναφή εργασιακή εμπειρία για την αντίστοιχη 
θέση, όπως αυτή  αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 

Στη συνέχεια, στην  ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή εξέτασε, αξιολόγησε και βαθμολόγησε όσες αιτήσεις/προτάσεις 
έφεραν τα κατά περίπτωση «απαιτούμενα προσόντα» (απαιτούμενους τίτλους σπουδών, καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας, μεταπτυχιακός τίτλος και  ελάχιστη απαιτούμενη συναφή εμπειρία) και προσμέτρησε τα κατά περίπτωση 
επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους πίνακες κριτηρίων βαθμολόγησης προσόντων του Παραρτήματος Δ1 της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μετά και τη βαθμολόγηση η Επιτροπή κατήρτισε πίνακα «βαθμολογίας 
προσόντων».  
 
Στις 24/03/2020 ειδοποιήθηκαν με τηλεφωνική επικοινωνία για συνέντευξη με την Επιτροπή, εκείνοι/ες οι 
υποψήφιοι/ες για τους/τις οποίους/ες υπήρχε η πιθανότητα να επιλεγούν για την πλήρωση των θέσεων προτίμησης 
τους, βάσει της κατάταξης τους στον πίνακα «βαθμολογίας προσόντων». 
 
Οι προφορικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Λεωφ. 
Μεσογείων 119, την Πέμπτη, 26/03/2020. Λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με τα μέτρα 
αντιμετώπισης της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν με ηλεκτρονικά μέσα. 
Στις συνεντεύξεις αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή τα παρακάτω: 

 
 τα προσωπικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων και η βούλησή τους να συνεισφέρουν στο εν λόγω έργο, 
 η διαθεσιμότητά τους στο να ασχοληθούν με το έργο, 
 η εξειδίκευση και η συνάφεια της εμπειρίας των υποψηφίων καθώς και η σχετική με το αντικείμενο γνώση 

τους για κάθε μια από τις επιμέρους θέσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία 
κατέθεσαν αίτηση 

 οι επικοινωνιακές ικανότητες. 
 
Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, ζητήθηκαν διευκρινήσεις επί των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οι οποίες 
αφορούσαν: 

 το καθεστώς εργασίας και ασφάλισης κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων περιόδων/ συμβάσεων, 
 την κατηγορία και το αντικείμενο συγκεκριμένων έργων στα οποία απασχολήθηκαν,  
 τους τίτλους απόδειξης της καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 
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Μετά και τη βαθμολόγηση της συνέντευξης, για κάθε μια από τις δύο (2) θέσεις καταρτίστηκαν δύο (2) προσωρινοί 
πίνακες: 
Α. Προσωρινός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων που δεν πληρούν τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση για την 
αντίστοιχη θέση (όλοι οι υποψήφιοι της πρώτης θέσης πληρούσαν τους όρους συμμετοχής). 
Β. Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση για την 
αντίστοιχη θέση και των οποίων οι αιτήσεις βαθμολογήθηκαν.     
 
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ:  INVALIS-Θ1 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Πίνακας 1. Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση για 
τη θέση INVALIS-Θ1 και των οποίων οι αιτήσεις βαθμολογήθηκαν  
 

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. 
Άριστα 
αγγλικά 

Προϋπηρεσία σε έργα 
συναφή με το 
αντικείμενο του Έργου 

Μεταπτυχιακό 
ή PhD 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

1 305/10.3.2020   150 100 380  630  
2 306/10.3.2020 100 100 100 300  600  
3 309/10.3.2020   91,66 100  300 491,66   
4 314/10.3.2020   91,66 100 220  411,66   
5 317/10.3.2020   100 100 200  400  

 
 
 
 
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: INVALIS – Θ2 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 
Πίνακας 2.Α. Προσωρινός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων που δεν πληρούν τους όρους συμμετοχής στην 
πρόσκληση για τη θέση INVALIS – Θ2. 
 

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 310/10.3.2020 
Δεν είχε την ελάχιστη απαιτούμενη διετή εμπειρία σε 
θέματα περιβάλλοντος ή/και επικοινωνίας 

 
Πίνακας 2.Β. Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση 
για τη θέση INVALIS – Θ2 και των οποίων οι αιτήσεις βαθμολογήθηκαν  
 

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. 
Άριστα 
αγγλικά 

Προϋπηρεσία σε έργα 
συναφή με το 
αντικείμενο του Έργου 

Μεταπτυχιακό 
ή PhD 

Πρόσθετη 
προϋπηρεσία  

 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

1 316/10.3.2020 0 100 100 200  400 800  
 
Μετά τη σύνταξη της παρούσας Eισήγησης, στην οποία αποτυπώνεται η γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο 
Πρόεδρος, τα Μέλη υπέγραψαν (σε δύο πρωτότυπα) το κείμενο της Εισήγησης  στο τελευταίο φύλλο της και 
μονόγραψαν κάθε φύλλο της χωριστά. 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Αριστείδης Καλπίας, Αναπλ. Προέδρου ΔΣ ΕΚΠΑΑ: Πρόεδρος Επιτροπής 
 
 
 
Παπασπυρόπουλος Κων/νος , μέλος ΔΣ ΕΚΠΑΑ 
 
 
 
Ασημακόπουλος Διονύσης, μέλος ΔΣ ΕΚΠΑΑ (ασκών χρέη Γραμματέα) 
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